
Kinopileti ostmine            Tööleht 3.2 
 

1. Loe. 

Pille ja Lauri uurivad internetist piletihindu. Nad proovivad osta piletit veebist, kuid internetiühendus 

katkeb. Nad ostavad pileti kassast. 
 

2. Vasta küsimustele. 

1. Kust saab osta kinopileteid? 

2. Miks ei saa noored piletit osta internetist? 

3. Kuidas saab pileteid broneerida? 

4. Millal kino avatakse? 

5. Mitu päeva nädalas on kino avatud? 

      6.   Mis kellani on pilet kõige odavam?   

      7.   Mis kellast alates on pilet kallim?    

      8.   Kui palju maksab pilet nädalavahetusel? 
 

 

*Mis piletit saab veel osta internetist? 

Jätka: kinopiletit, ………… ………… 

………, ……….., …………………….  

 

 

 

3. Paaristöö. Pileti ostmine.  

 

kino külastaja             kino töötaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ava www.kino.ee. Vali kino, vasta küsimustele. 

1. Kus kino asub?        4. Mis film sulle meeldib kinokavast? 

            2. Kus saad osta pileti? (abi: otsi kino info alt)          5. Kust sina tavaliselt kinopileti ostad? 

            3. Mitu filmi on praegu kavas?      6. *Broneeri kinopilet. 

 

broneeri/ma, -n - бронировать 

veeb/-i − веб 

rida, rea − ряд 

kinokülastaja – посетитель 

saaliplaan/-i − план зала 

järgmine − следующий 

nädalavahetus/-e − выходные [дни] 

koht, koha − место  

pileti/hind, -hinna − цена билета  

on avatud − открыто 

uurivad piletihindu − изучают цены 
билетов 

ühendus katkeb − связь прерывается 

avatakse − открывают 

tasuline telefon − платный телефон 

tavaliselt − обычно 

seanss on välja müüdud − сеанс 
распродан      

 

Palun neli piletit filmile „Avatar“. 

 

Palun neli piletit ………… ritta. 

Palun siis ………….. ritta.  

Palun piletid kohtadele 1–4. 

Palun näidake mulle saaliplaani. 

Tänan, need kohad sobivad. 

 

PILETIHINNAD 

Kinokeskus avatakse pool tundi enne esimest seanssi. 

Pileteid saab broneerida tasulisel telefonil 16113. 

 

Piletid kassast ja veebist 

Aeg         Kliendile hind 

    
Esmaspäevast reedeni kuni kella 17.00                   3,50 € 

 

Esmaspäevast neljapäevani alates kella 17.01         5,00 € 

 

Reedel alates kella 17.01, laupäeval, pühapäeval,   5,00 € 

riigipühal terve päev 

 

See seanss on välja müüdud. /  

Sellele filmile ei ole enam 

pileteid. 

 Kas järgmisele seansile on veel 

pileteid? 
Mitmendasse ritta te soovite? 

Sellesse ritta enam pileteid ei ole.  

Need kohad on juba kinni. 

Vabad kohad on rohelised.  

Kas kohad 6–9 sobivad? 

 

http://www.kino.ee/

